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 datum  donderdag 10 oktober 2019  

 opening  20.00 uur sluiting 21.15 uur 

 

1 Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De leden Vrolijk (STERK Woerden), 

Van Soest (CDA) en Arentshorst (LijstvanderDoes) zijn verhinderd. 

 

2 Vaststellen agenda 

 Mevrouw Van Noort (Progressief Woerden) stelt het niet ontvangen van een reactie 

van het college op de aangenomen motie bij de voorjaarsrapportage inzake niet-

gehonoreerde ambities aan de orde. Pas in de week van de begrotingscommissies 

zal de raad een raadsinformatiebrief ontvangen. Namens het college wordt 

toegezegd dat eventuele technische vragen over de raadsinformatiebrief zo spoedig 

als mogelijk na ontvangst worden beantwoord.  

 Mevrouw Van Altena (D66) doet het verzoek om een motie vreemd aan de orde van 

de dag inzake ‘Verlagen maximumsnelheid’ aan de agenda toe te voegen. De heer 

Bakker (Fractie Bakker) maakt bezwaar tegen deze toevoeging aan de agenda.  

 De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van de motie ‘Verlagen 

maximumsnelheid’ bij agendapunt 5. 

 

3 Installatie fractieassistent 

Mevrouw C.E.F.J. (Constance) Tiemens legt ten overstaan van de raad de verklaring en 

belofte af, waarmee zij geïnstalleerd is als fractieassistent voor de fractie van D66. 

 

4 Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 26 september 2019 en de 

Politieke Avond van 3 oktober 2019 ongewijzigd vast. 

 

5 Moties vreemd aan de orde van de dag 

Indiening moties 

a. De motie ‘Beperking vuurwerkoverlast’, ondertekend door leden Boersma 

(Progressief Woerden), Van Hoesel (D66), De Mooij (SP), Vrolijk (STERK Woerden) 
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en Van Aalst (CDA), wordt ingediend. 

b. De motie ‘Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid’, ondertekend door lid De Mooij 

(SP), wordt ingediend.  

c. De motie ‘Inkoop (jeugd)zorg en Wmo’, ondertekend door de leden De Mooij (SP) en 

Franken (Progressief Woerden), wordt ingediend.  

d. De motie ‘Waarborgen voor (zorg)personeel bij gunningsprocedures’, ondertekend 

door lid De Mooij (SP), wordt ingediend. 

e. De motie ‘Verlagen maximumsnelheid’, ondertekend door de leden Van Altena 

(D66), De Mooij (SP), Van der Does (LijstvanderDoes), Vierstra (Progressief 

Woerden), Brouwer (ChristenUnie/SGP), Den Boer (STERK Woerden) en Van 

Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend. 

 

Toezeggingen 

Wethouder De Weger zegt toe voor de verdiepende sessie over inkoop een vervolg-

raadsinformatiebrief met de laatste ontwikkelingen rond de (regionale) inkoop toe te 

sturen. Hij zal zijn collega’s in de regio informeren dat de raad nog zal spreken over de 

inkoopkaders. In of na de verdiepende sessie kan de vraag worden beantwoord of 

besluitvorming door de raad gewenst is; daar zal het college aan meewerken. Het 

college zal de aandachtspunten uit de moties meenemen in de voorbereiding van de 

verdiepende sessie. 

 

De moties ‘Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid’, ‘Inkoop (jeugd)zorg en Wmo’ en 

‘Waarborgen voor (zorg)personeel bij gunningsprocedures’ worden na de toezeggingen 

van de wethouder ingetrokken. 

  

Besluit 

 De motie ‘Beperking vuurwerkoverlast’ wordt in stemming gebracht. De fracties van 

Fractie Bakker, LijstvanderDoes, ChristenUnie/SGP en VVD stemmen tegen (11), de 

fracties van Progressief Woerden, D66, SP, STERK Woerden, CDA en 

Inwonersbelangen voor (17). De motie is aangenomen. 

 De motie ‘Verlagen maximumsnelheid’ wordt in stemming gebracht. De fracties van 

Fractie Bakker, CDA en VVD stemmen tegen (10), de overige fracties stemmen voor 

(18). De motie is aangenomen. 

 

6 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 
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fractie  raadsleden  Voorzitter ☒ Victor Molkenboer 

       

CDA ☒ Rumo van Aalst   griffier ☒ Mark Tobeas 

 ☒ John Boere     

 ☒ Arjen Draisma  wethouders ☒ George Becht 

 ☒ Marco Hollemans   ☒ Arthur Bolderdijk 

 ☒ Job van Meijeren   ☒ Arjan Noorthoek 

 ☒ Vera Streng   ☒ Tymon de Weger 

 ☐ Toos van Soest     

       

LijstvanderDoes ☐ Lia Arentshorst     

 ☒ Jaap van der Does     

 ☒ Chris van Iersel     

 ☒ Lenie van Leeuwen     

 ☒ Anno Visser     

       

VVD ☒ Florian Bos     

 ☒ Florian van Hout     

 ☒ Simone Onrust     

       

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma     

 ☒ Coby Franken     

 ☒ Marieke van Noort     

 ☒ Jelmer Vierstra     

       

STERK Woerden ☒ Wout den Boer     

 ☒ Monique Verheyen     

 ☐ Rianne Vrolijk     

       

ChristenUnie-SGP ☒ Simon Brouwer     

 ☒ Lia Noorthoek     

☒ Daphne van der Wind     

      

D66 ☒ Saskia van Altena     

 ☒ Tom Boersma     

 ☒ Birgitte van Hoesel     

       

Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem     

       

SP ☒ Wilma de Mooij     

       

Fractie Bakker ☒ Reem Bakker     

       


